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SLOVO  ÚVODEM   
 
 
Vážení spoluobčané, 
 

právě se Vám dostává do rukou páté číslo kladrubského 
Zpravodaje. Přichází vždy v době, kdy se pomalu loučíme s létem. To 
letošní se opravdu vydařilo a letní radovánky jsme si mohli užít plnými 
doušky. Opět se potvrdilo, že dlouhodobá předpověď počasí příliš 
nefunguje. Ještě v červnu jsme byli ujišťováni, že žádné léto nebude, a ve 
skutečnosti…. 

 
Letní počasí sledujeme a vítáme také kvůli našim akcím pod širým 

nebem. Na kladrubské pouti se mne lidé ptali, zda máme počasí objednané. 
Takže ano, máme. Vždy jej objednáváme alespoň tři měsíce dopředu  
a zatím nám to vychází. Na program pouti jsem slyšela spíše pozitivní 
reakce. Snažíme se při výběru umělců reagovat na trendy a současnou 
popularitu, což je však někdy obtížné a finančně náročné. Ale pouť prostě 
něco stojí, což se týká nejen městské kasy, ale i Vašich peněženek. Naše 
město se však může pyšnit tím, že dokáže obstarat program i silami členů 
spolků a silami vlastními. Hovořím samozřejmě o Sulanově statku, který 
byl opět po celou dobu pouti obležen spokojenými návštěvníky jak výstavy 
zemědělské techniky, tak chovatelské výstavy, tak i fotografické výstavy. 
Co nevidět však začneme plánovat pouťový program na další rok, takže 
pokud máte nějaké podněty či připomínky, rádi je uvítáme. 

 
Jistě jste zaznamenali, že se v Kladrubech přes léto také budovalo. 

Došlo k opravě několika místních komunikací, jejichž stav již byl kritický. 
Doufám tedy, že si již nikdo nebude stěžovat, že si několikrát podvrkl nohu 
jenom na cestě od mateřské školy k základní škole a že k dalšímu úrazu 
došlo při čekání na autobus. Pevně věřím, že autobusová zastávka zůstane 
v takovémto stavu co nejdéle a nestane se terčem vandalů.  

 
Přes letní prázdniny se snažíme využívat vhodné doby k úpravám  

a investicím do našich školských zařízení. Nejinak tomu bylo i letos, kdy 
došlo k výměně oken v budově základní školy, stavebním úpravám kuchyně 
v Základní škole Kladruby a ke stavebním úpravám a výměně oken na 
chodbě mateřské školy. Školní kuchyně by v současné době měla být 
kompletně modernizovaná, a to včetně jejího vybavení. Výměna oken 
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v základní škole a také stavební úpravy chodby mateřské školy měly za cíl 
především přispět k úsporám energie za vytápění budov.  

 
Jistě jste byli informováni o petici, která je namířena proti 

zbytečným průjezdům kamionů přes naše město. Petice se setkala s velkým 
zájmem nejen u našich občanů, ale také u médií, takže v létě se zde 
vystřídaly snad všechny televizní štáby a točily zde své reportáže o dané 
problematice. Je jasné, že televize nám zákazové značky neosadí, ale je 
dobře, že se o problému začalo diskutovat poněkud šířeji. A jaký tedy bude 
další postup z naší strany? Do konce prázdnin bylo možno podepsat petici na 
městském úřadě (samozřejmě pokud teď čte Zpravodaj někdo, kdo petici 
z jakýchkoliv důvodů nemohl podepsat a rád by tak učinil, ať ještě přispěchá 
a podpis ještě umožněn bude). Město Kladruby dále podá podnět k tzv. 
místní úpravě provozu na pozemních komunikacích, které by spočívalo 
v umístění zákazových značek. O tomto kroku rozhodne úřad obce 
s rozšířenou působností, tedy Městský úřad ve Stříbře. Ke svému rozhodnutí 
by si měl vyžádat stanovisko Policie ČR (je tedy jasné, že toto stanovisko 
nebude vydáno ze dne na den) a také vlastníka komunikace, kterým je 
v tomto případě Plzeňský kraj, jehož vedení se vyjádřilo, že nás v této situaci 
podpoří. Doufáme, že také petice, na které je v současné době asi  800 
podpisů, by měla přispět k tomu, že problém bude nějakým způsobem řešen. 
Když se mne novináři ptali, co budeme dělat, když příslušný úřad rozhodne, 
že zákazové značky umístěné nebudou, odpověděla jsem, že samozřejmě 
budeme bojovat dál. Takže uvidíme. O dalších krocích budete informováni. 

 
 

        
Přeji Vám krásný zbytek léta. 

 
Vaše Svatava Štěrbová 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 

Zasedání rady města v období od 12.6.2013  do 7.8.2013  : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 
• Vyrozumění Katastrálního úřadu pro PK, kat. prac. Tachov, o zahájení 

správního řízení na změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím 
Kladruby u Stříbra a Brod u Stříbra v rámci provádění pozemkových úprav 
v k.ú. Kladruby u Stříbra (již udělen souhlas ZM) 

• Přehled zaslaný společností Asekol o množství odevzdaného elektroodpadu 
občany Kladrub za rok 2012  

• Oznámení MěÚ Stříbro ohledně společného jednání o návrhu územního plánu 
obce Prostiboř (žádné změny se nedotýkají katastrálních hranic správního 
území města Kladruby)  

• Návrh změny územního plánu města Kladruby – požadavek p. Karla Špringla 
na návrh města na řešení změny ÚP včetně požadavku na přesnou výměru 
záboru pozemku 1953/12 v k.ú. Kladruby u Stříbra v  jeho vlastnictví pro 
použití vybudování příjezdové komunikace  

• Žádost p. Jarmily Paločkové, Kladruby čp. 89 o přidělení bytu v Kladrubech 
s tím, že žadatelka je již evidována v seznamu žadatelů o přidělení bytu  

• Zápis z jednání kontrolního výboru města Kladruby č. 3/13 ze dne 30. 7. 2013 
• Žádost p. Romana Lišky a p. Jaroslavy Fízikové, Husova 209, Kladruby  

o výměnu bytu v Husově ul. v Kladrubech – byt č. 3 za byt č. 2 v přízemí 
• Žádost o výměnu bytu – Petra a Miroslav Bebrovi, nám. Republiky čp. 36 
• Oznámení firmy EKOSEPAR Nýřany o ukončení svozu dlužníkům pro 

dlouhodobé neplacení  
• Stížnost na postup učitele ZŠ Kladruby při závěrečném hodnocení žáka 
• Oznámení o konání opakovaného společného jednání o návrhu územního plánu 

Kostelec, jednání dne 2. 8. 2013 v 9,00 hodin v Kostelci 
• Sdělení p. Milana Naruševiče, že souhlasí s odprodejem  pozemku v k.ú. 

Kladruby při  dané částce a platebních podmínkách stanovených ZM 
• Návrh dopravního řešení oblasti Kladrubsko připraveného organizátorem 

veřejné dopravy firmou POVED, s.r.o. Plzeň a připomínky města Kladruby. 
Město nesouhlasí s vyřazením okružního spoje a obslužnosti obce Milevo 

• Oznámení o zahájení řízení na změnu vlastní honitby č. 92 MILEVO v držení 
LČR, kdy z důvodu uznání společenstevní honitby č. 49 ZHOŘ došlo  
ke vzniku nevhodné hranice honitby, nevhodné pozemky budou začleněny  
do honitby č. 49 ZHOŘ, celkem se jedná o výměru 2.5213 ha. – p.p.č. 1543 
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v k.ú. Milevo o výměře 13030 m2, vlastník město Kladruby, a část p.p.č. 2050 
v k.ú. Milevo, vlastník milevo.com s.r.o. 

• Přehled společnosti EKO-KOM  a.s. o množství odpadu, které město Kladruby 
vytřídilo v roce 2012 a předalo k využití, a zároveň přehled o obdržených 
finančních prostředcích, které město obdrželo za vytříděnost–celková částka 
109 708,- Kč za 44,74 tun tříděného odpadu 

 
Rada města   projednala  a     s c h v á l i l a   : 
• Prodloužení nájemních smluv na byt od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2013: 

o Viera Oláhová, byt č. 2 v domě čp. 36 
o Roman Liška, byt č. 3 v domě čp. 209  
o Rudolf Svoboda, byt č. 3 v domě čp. 403  
o Marie Mikešová, byt č. 2 v domě čp. 209  

• Cenovou nabídku firmy Berger Bohemia a.s. Plzeň a návrh smlouvy o dílo  
č. 04/13/DSS na akci – Milevo, oprava stávající místní komunikace, za cenu 
550.000,16 Kč + DPH v zákonné výši 

• Výsledek výběrového řízení na akci – Výměna oken v kuchyni ZŠ a uzavření 
smlouvy s firmou PPPokna Vranov za cenu 58.560,- Kč bez DPH, 70.858,- Kč 
včetně DPH 

• Poskytnutí 18 ks mincí a mapy města žákům 9. třídy ZŠ Kladruby v rámci 
slavnostního předávání vysvědčení  

• Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad 
Labem o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci 
plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní na akci – Středotlaký 
plynovod a přípojky pro 22 RD – I. etapa, lokalita Kladruby – západ  

• Čerpání rezervního fondu MŠ Kladruby na zakoupení lanové třímetrové 
pyramidy do zahrady MŠ za cenu 71.000,- Kč 

• Cenovou nabídku firmy Zikostav s.r.o. Horní Sekyřany a návrh smlouvy na 
akci – Zateplení fasády a výměna oken v MŠ Kladruby – spojovací chodba, za 
cenu 329.861,05 Kč + 21% DPH  - 69.271,- Kč tj. celkem 399.131,87 Kč 

• Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč na pořádání 14. ročníku 
Výrovského triatlonu dne 29. 6. 2013  

• Provozování občerstvení při Kladrubské pouti ve dnech 17. a 18. 8. 2013 – 
Pavel Pauch, Kladruby 36 – cena 7.000,- Kč.  

• Výsledek výběrového řízení na akci – Kompostárna Kladruby a uzavření 
smlouvy o dílo s vítěznou firmou Strabag a.s., Plzeň za cenu 3.265.834,- Kč 
bez DPH 

• Cenovou nabídku Jana Kuvíka, Třešňová 1290, Stříbro a uzavření smlouvy na 
provedení inženýrské činnosti TDI a koordinátora BOZP na staveništi při 
realizaci stavby "Kompostárna Kladruby" za cenu 63.226,- Kč vč. DPH + 80,-
Kč za jednu návštěvu staveniště  

• Poskytnutí jedné palety zámkové dlažby pro SDH Kladruby na dokončení 
základny na soutěže v hasičském sportu 
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• Poskytnutí propagačního materiálu na konání nohejbalového turnaje v Brodě 
dne 10. 8. 2013 – 3 knihy o Kladrubech (černé), 3 mapy Kladrub, 3 odznaky  
a věcný dar v hodnotě 150,- Kč 

• Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a PPPokna Kladruby na akci – 
Výměna oken v ZŠ Kladruby – 9 ks oken za cenu 141.331,- Kč vč. DPH 

• Převod smlouvy o nájmu bytu – byt č. 3 v domě čp. 299 ve Hřbitovní  
ul. v Kladrubech z dosavadního nájemce – p. Anna Kučerová na syna p. Josefa 
Kučeru 

• Stanovisko k osvojení nalezených psů v k.ú. města Kladruby umístěných 
dočasně v záchytném zařízení TS města Kladruby: 
o pes musí být prokazatelně nalezen v k.ú města Kladruby policií nebo 

pracovníky MěÚ  
o majitel psa bude po dobu života psa osvobozen od poplatku za psa 
o majiteli bude poskytnut příspěvek na chov psa ve výši 2.000,- Kč proti 

doloženým účtům, příspěvek může vyčerpat v průběhu prvního roku od 
osvojení psa 

• Zařazení žádosti Cao Sonové Jiřiny, bytem Milevo 29 (trvalý pobyt 
Kunějovice 58) do seznamu žadatelů o přidělení bytu s tím, že budou 
upřednostňováni žadatelé s trvalým pobytem ve správním obvodu města 
Kladruby 

• Zařazení žádosti Bronislava Kováče, Kostelec 86 do seznamu žadatelů  
o přidělení bytu s tím, že budou upřednostňováni žadatelé s trvalým pobytem 
ve správním obvodu města Kladruby 

• Úhradu nákladů na čerpání vody ze sklepa pohostinství čp. 51 v Brodě  
a nákladů za kropení hřiště za období od 01. 08. 2012 do 22. 6. 2013  - celkem 
753 kWh x cena 5,40 Kč  =  4.066,-Kč p. Jaroslavu Šimkovi, Brod 51 

• Výpůjčku pozemku – zahrady v Sulanově statku pro konání pouťové výstavy 
drobného zvířectva  ve dnech 17. a 18. srpna 2013, pořadatel ZO ČSCH 
Kladruby 
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• Konání výstavy drobného zvířectva ZO ČSCH Kladruby ve dnech 17. a 18. 
srpna 2013 v Kladrubech 

• Uzavření smlouvy s o.p.s. Energie pod kontrolou na zajištění nákupu energií 
na velkoobchodních trzích 

• Smlouvu č. 12106822 uzavřenou mezi Státním fondem životního prostředí ČR 
Praha a městem Kladruby o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci 
Operačního programu ŽP ve výši 125.055,- Kč na akci "Snížení imisní zátěže  
z dopravy ve městě Kladruby" 

• Poskytnutí finančního příspěvku TJ Kladruby – fotbalovému oddílu na činnost 
v roce 2013 ve výši 24.280,- Kč 

• Výsledek výběrového řízení na akci "Výměna oken v ZŠ Kladruby" a uzavření 
smlouvy o dílo s vítěznou firmou – PPPokna Vranov za cenu 561.294,- Kč bez 
DPH tj. 679.166,- Kč včetně DPH 

• Dodatek ke smlouvě o dílo č. ZAK 445 Kladruby ZŠ uzavřený mezi městem 
Kladruby a firmou PPPokna Vranov na akci "Výměna oken v kuchyni ZŠ" – 
navýšení ceny o 7.854,- Kč za dodání a montáž 2 ks předokenních žaluzií 
navíc 

• Zařazení žádosti p. Marty Klepsové, Kladruby, Husova 19 do seznamu 
žadatelů o přidělení bytu 

• Zařazení žádosti sl. Elišky Jozové, náměstí Republiky 35, Kladruby do 
seznamu žadatelů o přidělení bytu 

 
Rada města   n e m á     n á m i t e k   : 
• K odprodeji pozemku p.p.č. 1921 v k.ú. Milevo , který je ve vlastnictví ČR – 

Státního statku Jeneč, společnosti ARBOLES servis, s.r.o.  Pozemek je ostatní 
plocha s využitím ostatní komunikace. Město Kladruby vlastní hlavní 
přístupovou komunikaci, ale nevlastní žádné okolní pozemky ani lesy. Arboles 
vlastní navazující pozemek p.p.č. 2112 v k.ú. Milevo 

• Ke stavbě oplocení pozemku u rodinného domu čp. 304 v Kladrubech s tím, že 
před stavbou oplocení je nutné zajistit vytýčení hranic pozemku a veškeré 
podzemní sítě.  Pokud stavbou oplocení dojde k narušení povrchu přilehlých 
komunikací, bude toto investorem uvedeno do původního stavu. Žadatelé – 
manž. Brabcovi, Hřbitovní 304, Kladruby 

• K provedení zkušebního vrtu v k.ú. Brod u Stříbra, Výrov: 
o p. Karel Kopp,  na p.p.č. 1506/5  
o p. Martina Niklová, na p.p.č. 1506/9 
o p. Richard Burian, na p.p.č. 1426/14,15,17 
o p. Vlastimila Burianová, Helena Kotasová, Richard Burian, na p.p.č. 

1506/7 
s upozorněním na nutnost kontroly hladiny vody v okolních studních 
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Rada města    n e s c h v á l i l a   : 
•  Cenovou nabídku firmy Austin s.r.o., Město Touškov na akci – Zateplení 

fasády a výměna oken v MŠ Kladruby - spojovací chodba, za cenu 429.064,36 
Kč + 21% DPH - 90.104,- Kč tj. celkem 519.167,87 Kč 

• Předložený záměr manž. Šimkových, Okružní  389, Kladruby k výstavbě  
Kadeřnictví na p.p.č. 1957/22 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Rada města souhlasí s 
vyjádřením komise rozvoje města, která nedoporučuje toto umístění s ohledem 
na vydané územní rozhodnutí o umístění stavby 23 rodinných domů, kdy byla 
stanovena stavební čára pro rodinné domy 6,00 m. Dále dle vyhlášky  
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, § 25 – 
vzdálenost stavby od společných hranic pozemků rodinných domů nesmí být 
menší než 2 m. Jinak je nutné žádat výjimky, které jsou zpoplatněny. 

 
Rada města   d o p o r u č i l a   : 
• ZM schválit žádost společnosti ARBOLES servis, s.r.o. , Májová 1196, Stříbro   

o zřízení věcného břemene  k p.p.č. 667/5 o výměře 306 m2, p.p.č. 717/2  
o výměře 2457 m2 a p.p.č. 718 o výměře 11273 m2 vše v k.ú. Milevo – vedení  
a provozování elektropřípojky v trase dle GP č. 162-178/2012 

• ZM schválit přijetí dotace od KÚ PK, odboru kultury na zajištění hudebního 
festivalu Kladrubské léto 2013 ve výši 20.000,- Kč 

• ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2013 
• ZM schválit ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající  

se fotovoltaické elektrárny umístěné na p.č. st. 398/1 a budově č.p. 297 
uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Kladruby jako Povinným a společností 
Europecon s.r.o.  jako Oprávněným (dále jen „Původní smlouva“) a převodem 
práv a povinností Oprávněného vyplývajících z výše uvedené smlouvy na 
společnost Solfarm.C s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností Solfarm.C s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“).Původní smlouva 
zanikne v okamžiku uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané v původní 
smlouvě se neliší od podmínek sjednaných v Nové smlouvě. Uzavřením Nové 
smlouvy a zánikem Původní smlouvy nebude dotčen nárok Povinného na 
úplatu za zřízení věcného břemene za období od počátku nároku na úplatu do 
zániku Původní smlouvy 

• ZM schválit ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající  
se fotovoltaické elektrárny umístěné na p.č. st. 131/1 a budově č.p. 80 
uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Kladruby jako Povinným a společností 
Europecon s.r.o.  jako Oprávněným (dále jen „Původní smlouva“) a převodem 
práv a povinností Oprávněného vyplývajících z výše uvedené smlouvy na 
společnost Solfarm.C s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností Solfarm.C s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“). Původní smlouva 
zanikne v okamžiku uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané v původní 
smlouvě se neliší od podmínek sjednaných v Nové smlouvě. Uzavřením Nové 
smlouvy a zánikem Původní smlouvy nebude dotčen nárok Povinného na 
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úplatu za zřízení věcného břemene za období od počátku nároku na úplatu do 
zániku Původní smlouvy 

• ZM schválit ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se 
fotovoltaické elektrárny umístěné na p.č. st. 357 a budově č.p. 359 uzavřené 
dne 29.3.2013 mezi městem Kladruby jako Povinným a společností Freitag 
Project Development s.r.o. jako Oprávněným (dále jen „Původní smlouva“)  
a převodem práv a povinností Oprávněného vyplývajících z výše uvedené 
smlouvy na společnost Solfarm.B s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností Solfarm.B s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“).Původní 
smlouva zanikne v okamžiku uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané 
v původní smlouvě se neliší od podmínek sjednaných v Nové smlouvě. 
Uzavřením Nové smlouvy a zánikem Původní smlouvy nebude dotčen nárok 
Povinného na úplatu za zřízení věcného břemene za období od počátku nároku 
na úplatu do zániku Původní smlouvy 

• ZM schválit ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se 
fotovoltaické elektrárny umístěné na p.č. st. 398/1 a budově č.p. 297 uzavřené 
dne 28.3.2013 mezi městem Kladruby jako Povinným a společností Freitag 
Project Development s.r.o. jako Oprávněným (dále jen „Původní smlouva“)  
a převodem práv a povinností Oprávněného vyplývajících z výše uvedené 
smlouvy na společnost Solfarm.B s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností Solfarm.B s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“).Původní 
smlouva zanikne v okamžiku uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané 
v původní smlouvě se neliší od podmínek sjednaných v Nové smlouvě. 
Uzavřením Nové smlouvy a zánikem Původní smlouvy nebude dotčen nárok 
Povinného na úplatu za zřízení věcného břemene za období od počátku nároku 
na úplatu do zániku Původní smlouvy 

• ZM schválit ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající  
se fotovoltaické elektrárny umístěné na p.č. st. 393 a budově bez č.p.  uzavřené 
dne 7.5.2013 mezi městem Kladruby jako Povinným a společností europEL 
s.r.o. jako Oprávněným (dále jen „Původní smlouva“) a převodem práv  
a povinností Oprávněného vyplývajících z výše uvedené smlouvy na 
společnost Solfarm.A s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se 
společností Solfarm.A s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“).Původní smlouva 
zanikne v okamžiku uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané v původní 
smlouvě se neliší od podmínek sjednaných v Nové smlouvě. Uzavřením Nové 
smlouvy a zánikem Původní smlouvy nebude dotčen nárok Povinného na 
úplatu za zřízení věcného břemene za období od počátku nároku na úplatu do 
zániku Původní smlouvy 

• ZM schválit odprodej pozemku č. 102/3 v k.ú. Kladruby o výměře 97 m2  
a elektrické přípojky p. Milanu Naruševičovi, Kladruby. Pozemek za cenu 
150,-Kč/m2 a poplatek  za zřízení el. odběru ve výši 12.500,- Kč 

• ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 1643/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra   
za účelem zřízení zahrádky s tím, že budou obesláni zájemci o zahrádky ze 
seznamu žadatelů 
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• ZM schválit bezplatný pronájem, tedy výpůjčku pozemku p.p.č. 1739/4 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra o výměře 7174 m2 za účelem konání dětských letních 
táborů, a to po ukončení platnosti stávající pozemkové nájemní smlouvy, která 
je v platnosti do 31. 12. 2013 

 
Zasedání zastupitelstva města dne 26. 6. 2013  : 
 
Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 6. 5. 2013 
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  
• Bez výhrad celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Kladruby za 

rok 2012 v předloženém znění včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Kladruby za rok 2012 a příloh č. 1 – 8    

• Účetní závěrku města Kladruby za rok 2012, která poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční 
situace účetní jednotky města Kladruby  

• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/ 2013  
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se zřízením 

stavby mezi městem Kladruby a obcí Benešovice. Jedná se o trasu 
připravovaného vodovodního přivaděče z Vrbice do obce Benešovice, kdy 
stavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města 
a) smlouva na p.p.č. 1999/2 v k.ú. Láz u Kladrub 
b) smlouva na p.p.č. 2584/2 v k.ú. Benešovice 

• Odprodej pozemku p.p.č. 22/2 v k.ú. Milevo za účelem umístění mobilní 
buňky, výměra pozemku 294 m2 p. Otto Šavlovi, Kruhová 1251, Stříbro za 
cenu 90,- Kč/ m2 + cena za vytýčení skutečné hranice pozemku. Upozornění, 
že pozemek je v ÚP určen k bytové výstavbě 

• Pronájem části pozemku p.p.č. 185/11 v k.ú. Kladruby u Stříbra (vedle  RD čp. 
268 v Zahradní ul. v Kladrubech), o výměře 140 m2 p. Jaroslavě Brabcové, 
Kladruby, Hřbitovní 304 za cenu 4,- Kč/ m2 

• Přijetí sponzorských darů na rockový festival KladRockFest konaný dne 
8. 6. 2013  
o  Zevyp, spol. s r.o. Kladruby -  2.000,- Kč 
o  Truhlářství Krásný a syn Kladruby – 1.000,- Kč 
o  Autodoprava Václav Nedvěd, Kladruby – 1.000,- Kč 
o  Autodoprava Milan Naruševič, Kladruby – 1.000,- Kč 
o  Zikostav s.r.o. Kladruby – 2.000,- Kč 

• Uzavření darovací smlouvy s firmou Kermi, s.r.o. Stříbro na částku 10.000,- 
Kč a firmou  Zikostav s.r.o. Kladruby na částku 2.000,- Kč na podporu 
hudebního festivalu Kladrubské léto 2013 

• Uzavření smlouvy o reklamě s firmou Stafiko Stav Domažlice na částku 
5.000,- Kč, Vak KV na částku 10.000,- Kč, Anton Clemens na částku 8.000,- 
Kč, Kooperativa pojišťovna na částku 5.000,- Kč, Promonasta Sytno na částku 
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5.000,- Kč, Kolowratovy lesy Diana na částku 7.000,- Kč, Ge Money Bank na 
částku 10.000,- Kč na podporu hudebního festivalu Kladrubské léto 2013 

• Přijetí dotace od Krajského úřadu PK, odboru kultury ve výši 20.000,- Kč na 
zajištění hudebního festivalu Kladrubské léto 2013  

• Poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč obci Kvíčovice, okr. 
Domažlice na škody způsobené povodněmi 

• Odprodej pozemků č. 102/5, 102/9 a 2002/7 v k.ú. Kladruby u Stříbra o 
celkové výměře 2758 m2 p. Milanu Naruševičovi, Kladruby, Zadní 347 za 
cenu 150,- Kč/ m2, tj. 413.700,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 1 
roku od podepsání kupní smlouvy 

• Odprodej druhé poloviny pozemku p.p.č. 1538/1 v k.ú. Brod (výměra bude 
upřesněna GP) manž. Sedlákovým, Plzeň, za cenu 331,- Kč/ m2 

• Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad na projekt "Regionální muzeum Kladrubska" 
uzavřenou mezi městem Kladruby a Regionální radou regionu soudržnosti 
Jihozápad se sídlem v Č. Budějovicích 

• Ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se fotovoltaické 
elektrárny umístěné na p.č. st. 398/1 a budově č.p. 297 uzavřené dne 29.3.2013 
mezi městem Kladruby jako Povinným a společností Europecon s.r.o.  jako 
Oprávněným (dále jen „Původní smlouva“) a převodem práv a povinností 
Oprávněného vyplývajících z výše uvedené smlouvy na společnost Solfarm.C 
s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Solfarm.C 
s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“).Původní smlouva zanikne v okamžiku 
uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané v původní smlouvě se neliší od 
podmínek sjednaných v Nové smlouvě. Uzavřením Nové smlouvy a zánikem 
Původní smlouvy nebude dotčen nárok Povinného na úplatu za zřízení věcného 
břemene za období od počátku nároku na úplatu do zániku Původní smlouvy 

• Ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se fotovoltaické 
elektrárny umístěné na p.č. st. 131/1 a budově č.p. 80 uzavřené dne 29.3.2013 
mezi městem Kladruby jako Povinným a společností Europecon s.r.o.  jako 
Oprávněným (dále jen „Původní smlouva“) a převodem práv a povinností 
Oprávněného vyplývajících z výše uvedené smlouvy na společnost Solfarm.C 
s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Solfarm.C 
s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“). Původní smlouva zanikne v okamžiku 
uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané v původní smlouvě se neliší od 
podmínek sjednaných v Nové smlouvě. Uzavřením Nové smlouvy a zánikem 
Původní smlouvy nebude dotčen nárok Povinného na úplatu za zřízení věcného 
břemene za období od počátku nároku na úplatu do zániku Původní smlouvy 

• Ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se fotovoltaické 
elektrárny umístěné na p.č. st. 357 a budově č.p. 359 uzavřené dne 29.3.2013 
mezi městem Kladruby jako Povinným a společností Freitag Project 
Development s.r.o. jako Oprávněným (dále jen „Původní smlouva“) a 
převodem práv a povinností Oprávněného vyplývajících z výše uvedené 
smlouvy na společnost Solfarm.B s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení věcného 
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břemene se společností Solfarm.B s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“).Původní 
smlouva zanikne v okamžiku uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané 
v původní smlouvě se neliší od podmínek sjednaných v Nové smlouvě. 
Uzavřením Nové smlouvy a zánikem Původní smlouvy nebude dotčen nárok 
Povinného na úplatu za zřízení věcného břemene za období  
od počátku nároku na úplatu do zániku Původní smlouvy 

• Ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se fotovoltaické 
elektrárny umístěné na p.č. st. 398/1 a budově č.p. 297 uzavřené dne 28.3.2013 
mezi městem Kladruby jako Povinným a společností Freitag Project 
Development s.r.o. jako Oprávněným (dále jen „Původní smlouva“) a 
převodem práv a povinností Oprávněného vyplývajících z výše uvedené 
smlouvy na společnost Solfarm.B s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene se společností Solfarm.B s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“).Původní 
smlouva zanikne v okamžiku uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané 
v původní smlouvě se neliší od podmínek sjednaných v Nové smlouvě. 
Uzavřením Nové smlouvy a zánikem Původní smlouvy nebude dotčen nárok 
Povinného na úplatu za zřízení věcného břemene za období od počátku nároku 
na úplatu do zániku Původní smlouvy 

• Ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene týkající se fotovoltaické 
elektrárny umístěné na p.č. st. 393 a budově bez č.p.  uzavřené dne 7.5.2013 
mezi městem Kladruby jako Povinným a společností europEL s.r.o. jako 
Oprávněným (dále jen „Původní smlouva“) a převodem práv a povinností 
Oprávněného vyplývajících z výše uvedené smlouvy na společnost Solfarm.A 
s.r.o. a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Solfarm.A 
s.r.o. (dále jen „Nová smlouva“).Původní smlouva zanikne v okamžiku 
uzavření Nové smlouvy. Podmínky sjednané v původní smlouvě se neliší od 
podmínek sjednaných v Nové smlouvě. Uzavřením Nové smlouvy a zánikem 
Původní smlouvy nebude dotčen nárok Povinného na úplatu za zřízení věcného 
břemene za období od počátku nároku na úplatu do zániku Původní smlouvy 

Irena Lőriková 
 

ZUŠ informuje... 
Od září zahajuje opět výuku Základní umělecká škola 
pob. v Kladrubech, hudební a výtvarný obor.. Žáci se 
mohou učit ve hře na tyto hudební nástroje: klavír, 
flétna zobcová soprán, alt, tenor, kytara, keyboard 
(elektronické klávesové nástroje), žesťové nástroje 
(trubka), sólový zpěv.  
Třída hudebního oboru, stejně jako výtvarného oboru, 
je umístěna v budově I. stupně ZŠ Kladruby v 1. patře. 
Do ZUŠ se žáci mohou hlásit v týdnu od 2. 9. každé 
odpoledne 13.00 – 16.00 u p.uč. St. Šmahelové, tel. 
732941436. 

Stanislava Šmahelová 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 

 
           

Hasiči informují  
 
Vážení spoluobčané, 
úvodem tohoto článku se musím omluvit kroužku mladých hasičů za to, že jsem 
v minulém čísle při výčtu jejich umístění zapomněl  zmínit  jejich letošní největší 
úspěch, a to celkové třetí místo v okresním kole hry PLAMEN v Konstantinových 
Lázních. 
V nedávné době se družstvo MH zúčastnilo soutěže v Cebivi, kde obsadilo sedmé 
místo. Družstvo dospělých se zúčastnilo tří soutěží: ve Starém Sedlišti osmé místo, 
v Tisové - sedmé místo a v Novém Sedlišti -  dvanácté místo. 
Výjezdová jednotka vyjela ke třem událostem. 20.6. k dopravní nehodě na silnici 
z Kladrub do Brodu, 4.8. na padlý strom do Tuněchod a 6.8. na padlý strom směr 
Stříbro a ještě na dva k Milevu. 
V současné době nezhotovujeme na naší cvičební dráze na hřišti parkoviště, ale 
zpevněnou plochu ze zámkové dlažby,  abychom snížili riziko uklouznutí a následných 
pádů na blátě a mokré trávě hlavně u malých hasičů. 
 Také se zúčastníme  31.8. akce AHOJ PRÁZDNINY,  kde pro děti připravíme zase 
nějakou atrakci s hasičskou tématikou. Na podzim chystáme železnou sobotu,  jejíž 
termín ještě musíme dohodnout,  včas vás o něm budeme  informovat. 

 
 Martin Větrovec  
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Včelařské okénko- Zdraví, štíhlí a fit díky medu :pravda nebo omyl? 
 
Pokračování z minulého čísla-  
Omyl číslo 2:  MED NENÍ VHODNÝ PRO DIABETIKY 

  
V dřívějších dobách nesměli diabetici jíst mnoho druhů potravin. 

Především potraviny obsahující cukry byly přísně zakázány. Toto tabu již neplatí. 
Dnes platná výživová doporučení při cukrovce druhého typu jsou vědecky 
podložena výzkumy evropských organizací zabývající se výživou. Pro diabetiky 
platí heslo, že na množství záleží. Mírné požívání potravin obsahujících cukr je 
dovoleno, 10% z denní spotřeby energie může být pokryto cukrem.  Při denním 
přísunu  kolem  2000 kalorií to znamená asi 50g cukru. Toto množství znamená 
přibližně dvě polévkové lžíce medu denně, které by diabetik neměl překračovat. 
Avšak důležité není jen celkové množství, ale také jak často a jakou formou je med 
konzumován. Diabetici by ho také neměli jíst přímo lžící nebo rozpuštěný 
v nápojích, ale jen společně s tuhými potravinami. Z jídel obsahujících vlákninu se 
energie uvolňuje postupně a pomaleji,  než z jídel na vlákninu chudých. Zvláště 
významné pro diabetiky jsou výrobky z obilovin. Vlákniny z obilí zlepšují 
působení inzulínu a pomáhají udržovat nízké hodnoty krevního cukru. Diabetikům, 
kteří mají rádi chléb s medem, proto radíme kupovat celozrnný chléb a pod med si 
ho namazat máslem nebo smetanovým čerstvým sýrem (lučina, žervé). Také 
koláče, mléčná jídla a čerstvé saláty můžeme osladit medem. Diabetikům 
doporučujeme zvláště květové medy, kde jsou vedle květových pylů jako zdrojů 
vlákniny také látky podporující látkovou výměnu: chrom zlepšuje působení 
inzulínu, vitamíny skupiny B podporují nervové funkce a mangan chrání nervové 
dráhy.   
Z odborných překladů vybral                                                                 Jiří Kovařík 
 
Kladrubští chovatelé pořádali výstavu 

Jako každý rok, tak i letos pořádali u příležitosti pouti kladrubští chovatelé 
výstavu drobného zvířectva.  

Přípravy začínají již cca měsíc předem. Sejdeme se na schůzi a rozdělíme 
úkoly. Je třeba požádat MěÚ Kladruby o povolení výstavy,  který má tuto povinnost 
danou ze zákona a také o pronájem  místa v prostorách Sulanova statku. Musí se 
připravit lístky do tomboly. Každý ze členů má povinnost přinést cca 10 cen do 
tomboly a chová-li zvířata, tak i něco živého. Následuje jmenovité rozdělení práce, 
kdo bude stavět klece, kdo hlídat v noci, kdo bude u vstupu a tomboly, kdo bude 
krmit zvířata atd.  Spolek čítá 18 členů a do práce se vždy zapojí všichni, což mě 
velice těší. Dopředu již máme  také zajištěny posuzovatele jednotlivých kategorií 
zvířat. Letos králíky posuzoval př. Koczai z Horšovského Týna, drůbež př. Dufek  
z Domažlic a holuby př. Bukovský z Plzně. Z čeho jsme měli veliké obavy, bylo 
počasí. Kdyby předpovídali vedra, která byla začátkem srpna, tak bychom výstavu 
nemohli dělat, neboť by hrozily úhyny zvířat z přehřátí a špatně se pak chovateli 
vysvětluje, když si přijde v neděli pro své miláčky, že mu některý uhynul. A vždy 
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uhyne to nejkvalitnější zvíře. Počasí nám tedy přálo a výstava se uskutečnila. 
Bylo vystaveno 77 králíků, 62 holubů a 30 voliér drůbeže. Pohár starostky  
„O nejlépe oceněného holuba výstavy“ si do Tachova odvezl dlouholetý chovatel 
moravských pštrosů,  př. Veřtat. Bylo vidět, jakou radost má z velmi pěkného 
poháru,  v jeho sbírce bude patřit k těm největším. Každý chovatel, který získal 
čestnou cenu,  má radost, neboť  je to ocenění jeho chovatelské práce a znamená to, 
že to dělá dobře. V dnešní době, kdy chovatelé ubývají, neboť staří umírají  
a z mladých se do chovu zvířat nikomu nechce, kdy stoupají náklady na krmiva  
a zájem o koupi zvířat upadá,  je získání ocenění impuls. Mnohdy tento koníček  
se již nerentuje a  je třeba jej dotovat z rodinného rozpočtu, který je ve většině 
rodin v dnešní době již tak napnutý. 

A že nám počasí přálo a já často říkám, že nás chovatele má ten nahoře 
rád, bylo vidět na návštěvnosti. Když zabrousím do historie, tak dlouhodobě jsme 
měli výstavy v klášteře, než nás bývalý kastelán, řeknu-li to slušně vyhodil. Zde 
naši výstavu zhlédlo každoročně cca 500 návštěvníků. Pár výstav jsme pak měli  
u školy, kde byla návštěvnost o málo vyšší. Asi po čtvrté jsme v areálu Sulanova 
statku a lepší místo již v Kladrubech není, leda že by nám MěÚ pronajal náměstí. 
Návštěvníci pendlují z náměstí ke kolotočům a většinou se zastaví i u nás a velmi  
je vždy přitáhne výstava historických zemědělských strojů, kterou pořádá město. 
Letos nás již navštívilo přes 1200 návštěvníků a většinou i stejný počet dětí, které 
mají vstup zdarma. Co na to říci. Je to pěkné. Díky tomu, že zaplatí vstupné, koupí 
lístek v tombole, přispějí na naší činnost a my pak můžeme tyto peníze použít na 
nákup výstavních klecí, které máme všechny nové. Nemalý podíl na tom má také 
vedení města, které zajímá naše činnost a podporuje nás nejen tím, že nás pustí do 
prostor statku, ale vždy najde nějaké finanční prostředky ve formě dotace na naši 
činnost a starostka města každoročně věnuje pohár pro nejlepšího vystavovatele.  
I díky tomu se řadíme k nejlepším chovatelským spolkům na okrese.  

Co říci závěrem, díky návštěvníkům, že přišli, díky městu, že má o nás 
zájem, díky všem členům spolku, že přiloží ruku k dílu a díky tomu nahoře, neboť 
v pondělí od rána jsme uklízeli klece a honily se mraky jen spustit déšť, v poledne 
jsme byli hotovi, šli  jsme pak do hospody na závěrečný oběd, usadili se a spustil se 
liják. Dále to není třeba komentovat. Doufám, že nám všichni zachováte přízeň,   
a těším se na shledanou opět za rok. 

                                             František Janoušek 
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HISTORIE 
 

Byla Čestibrana z Kladrub? 
 

V článku o Benediktinských dnech a začátcích kladrubského kláštera byl 
zmíněn malý kostelík, který zde existoval již před založením kláštera v 11. století. 
Negativ otisků jeho základů objevil při archeologických výzkumech kláštera doc. 
Mgr. Karel Nováček PhD již v roce 1997. I tenkrát již byla v jednom čísle našeho 
Zpravodaje o něm zmínka, ale málokdo věnoval tomuto nálezu nějakou větší 
pozornost. Teprve po skončení průzkumu, začátkem tohoto století, kdy se o něm 
zmínil sám K. Nováček ve své doktorské dizertační práci a posléze ve své rozsáhlé 
publikaci o svých výzkumech 
kladrubského kláštera i o jeho 
nejstarší historii, se začalo o 
tomto – já se domnívám, že zcela 
převratném objevu, konečně 
mluvit. Ale stále ještě nedostal 
takovou publicitu, nejen mezi 
čtenáři, ale ani mezi samotnými 
historiky, což je zřejmě důsledek 
velké skromnosti samotného 
autora průzkumu. (Poznámka: 
Kniha K. Nováčka se jmenuje 
„KLADRUBSKÝ KLÁŠTER 
1115 – 1421. Osídlení, 
architektura, artefakty.“ Vyšla 
v ZČU Scriptorium Plzeň 2010).  

Kostelík, či jak Nováček 
sám častěji uvádí - kaple, se 
nacházela v dnes „zastrčeném“, 
ale z nádvoří viditelném prostoru 
mezi starou prelaturou a čelem 
klášterního chrámu, přičemž 
jedna jeho podélná polovina byla 
překryta jižní boční lodí 
současného kostela. Je 
pravděpodobné, že mu ještě 
předcházela starší, dřevěná 
forma z konce 10. století, pro 
historické události ovšem velice 
významná. Kolem kostelíka 
probíhalo po dlouhou dobu 
pohřbívání, včetně pohřbů žen a dětí, často v tzv. superpozici, to znamená několik 
hrobů nad sebou, třeba i čtynásobné. Kdo tady pohřbíval své mrtvé?  
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Kladruby v té době ještě neexistovaly. Mohli to být slovanští obyvatelé 

nedaleké vesnice, která se snad nacházela mezi dnešním Kostelcem a Alfrédovem? 
Možná. Ale pak nastala dlouhá přestávka v pohřbívání, které však pokračovalo i 
později. To už bylo poměrně nedlouho před založením samotného kláštera. Zřejmě 
tu již bydleli, přímo na ostrožně, kde dnešní klášter stojí, nějací lidé. Archeologové 
našli zbytky starého sídliště ve svahu v zahradě bývalé Lesní správy na Pozorce, 
pod náhradním parkovištěm nad klášterem. Snad tu tenkrát mohli mít stálé bydliště 
strážci kostela (myšleno výše popsaného malého kostelíka), kteří jsou zmíněni a 
jmenovitě vypsáni hned na začátku výčtu majetku a poddaných ve falzu zakládací 
listiny kláštera. Mělo jich být 12 a pocházeli ze Všekar. 

Později, v době existence kláštera, tu mohlo být zázemí pro klášterní 
„sloužící“, kteří se tehdy nazývali pro nás dnes hanlivým slovem „otroci“. Bylo to 
9 jmenovitě uvedených sluhů a 11 nejmenovaných služek. Domníval jsem se vždy, 
že i ženy byly využívány pro nějaké úklidové práce v klášteře, ale je konečně 
známo, že i službu v kuchyni si zajišťovali mniši sami od mytí nádobí, přes 
roznášení jídel i umývání rukou a nohou z práce přicházejícím bratrům. 

Zajímavý názor má právě Karel Nováček a s ním jistě i další odborníci. Oněch 
devět žen – služek mohlo být pracovně zařazeno do tzv. gynecea, to je klášterní 
tkalcovské dílny vyrábějící především oblečení pro mnichy. Domnívá se, že mezi 
tyto ženy patřila také „slovanská žena, která se jmenovala ČESTIBRANA“. Ze 
zápisů je známo, že žena tohoto jména darovala někdy kolem roku 1135 významný 
dar bratrskému zwiefaltenskému klášteru ve Švábsku, z něhož přišli mniši i do 
Kladrub, jak bylo v předchozím článku uvedeno. Tento dar sestával z proslulého 
vlněného DORSALE, tedy závěsu používaného na zadní stěnu chórových lavic pro 
mnichy v klášterním chrámu. Byly na něm vetkány dva obrazy: první představoval 
Velebnost Páně, druhý císaře Karla Velikého. 

Byla tedy ona neznámá, ale zručná a slavná tkadlena Čestibrana opravdu 
z Kladrub?          

Jiří Čechura 
 
 

 
KULTURA 

 
 

Benediktinské dny nás zavedly do počátků kladrubského kláštera 
 

Letošní, již 13. ročník Benediktinských dnů zavedl návštěvníky do samých 
počátků kladrubského kláštera. A opět jsme byli svědky zajímavého a divácky 
přitažlivého dramatu, do něhož se aktivně zapojilo téměř 40 dětských i dospělých 
herců, takže s režií, technickým personálem a hudebním doprovodem na varhany to 
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byla téměř padesátka nadšených dobrovolníků, kteří se každoročně podílejí na 
tomto hezkém kulturním zážitku. 

Ani letos nebyli diváci ošizeni o tradiční scénu ve středověké hospodě,  
či o nefalšovanou bitku zbraněmi kovanými i dřevěnými. Děj se odehrával 
tentokrát na začátku 12. století, v prvních letech existence kladrubského kláštera,  
a tak bychom v tom mohli docela dobře spatřovat jakýsi kulturní „předkrm“ ke 
kulatému 900. výročí od jeho založení, jež oslavíme už za dva roky. Snad proto 
nesměl mezi postavami chybět ani zakladatel kláštera, kníže Vladislav I. se svou 
ženou Richenzou z Bergu – on rázný, ona trochu zakřiknutá a nesmělá, ač se  
to v legendách uvádí spíše obráceně. Ale, kdož ví, jak to bylo doopravdy? 

Setkali jsme se tu i s bandou loupežníků, která prý se tehdy potulovala  
po Jirenském lese v okolí Pozorky. Vedl je neohrožený vůdce jménem Robin 
Kapuca, který – jak už to v pověstech bývá – bohatým bral a chudým dával. Jen 
dodávám, že návštěvníkům bylo jistě neúmyslně zamlčeno, že jeho pravnuk 
emigroval do Anglie, kde se rozpomněl na svého předka a provozoval tam na 
přelomu 12. a 13. století loupežnické řemeslo pod jménem Robin Hood v jakémsi 
Sherwoodském lese. (Poznámka: anglicky „hood“ znamená v češtině kapuce, 
kapota, střecha kočárku, digestoř či v dalším slovním spojení dokonce Červenou 
Karkulku.) Jenže, tohoto sympatického a hodného lupiče nechali tvůrci scénáře 
zajmout a málem i popravit. Po jeho hrdle totiž moc a moc toužil pán nedaleké 
Přimdy, Děpolt z Vohburgu s družinou svých ozbrojenců, kteří měli dokonce na 
svědomí smrt mladého děvčete, ač vinu shazovali na nevinného Robina. 

Rozjitřenou situaci mezi oběma nepřáteli ovšem zachraňuje misie německých 
mnichů, která přichází především „umravnit“ nezřízené kladrubské klášterní bratry, 
kteří se místo svatého života oddávají různým neřestem, hrají karty, vrchcáby  
a chodí často i popíjet do nedaleké hospody. Z vesměs dobře zvládnutých rolí bych 
chtěl zvláště vyzdvihnout a ocenit vtipné „hlášky“ a aktivitu všech tří průvodkyň, 
které nebyly jen statickým doplňkem představení, ale aktivně zasahovaly do děje  
a vtahovaly do něho i obecenstvo. 

* 
Ne ale všechno, co zde bylo předvedeno o začátcích kladrubského kláštera, 

mělo reálnou předlohu. Konečně, i v tištěném programu je krátká douška, nazvaná 
„Zrnko pravdy“. Budiž tedy i mně dovoleno, abych i já do ní přisypal několik 
zrnek. Tím se ani v nejmenším nechci dotknout scénáře předvedeného představení, 
ani jakýmkoli způsobem snižovat jeho úroveň. Ten byl pochopitelně připraven pro 
diváky, kteří se přišli hlavně pobavit, zasmát a třeba i slzičku utrousit při některých 
vypjatých scénách. 

Jenom pro zajímavost a porovnání bych chtěl připomenout, že první čeští 
mniši přišli do Kladrub  s největší pravděpodobností z břevnovského kláštera, který 
více než sto let předtím založili společně pražský biskup Vojtěch, později svatý, 
s panovníkem Boleslavem II. Odtud si kladrubští mniši přinesli jistě dobré základy 
pro svůj řeholní život. Vždyť už sám sv. Vojtěch byl tehdy dobře obeznámen s tzv. 
Clunyskou reformou, jež dala později základ hirsauskému reformnímu hnutí. 
Břevnovští mniši, přivedení z Itálie, se podle ní jistě řídili, ač potom sami 
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z Břevnova odešli a přišli místo nich noví, většinou domácí. (Cluny byl 
francouzský klášter, Hirsau německý.) Právě mniši ze švábského Zwiefaltenu měli 
prý do Kladrub přinést ozdravné prvky hirsauské reformy. Jistěže ony předvedené 
neřesti kladrubských mnichů, jako karban, vrchcáby či pití v hospodě, byly ve 
scénce úmyslně nadsazeny a zveličeny, však také byly náležitým důvodem 
k pobavení diváků. Domněnka, že jejich řádové nedostatky museli zwiefaltenští 
mniši napravovat, se však nezakládá na pravdě. Když se Zwiefaltenští po roce, 
oproti původnímu plánu, vraceli z Kladrub zpět domů, prohlásili, že se sem vrátí, 
až bude „odstraněno pohoršení, které je uráželo“ a „jevilo se jim jako duši 
nebezpečná věc“. Uvádí se, že tímto pohoršením měl být snad český opat, jemuž se 
museli podřizovat. Ale jejich vzájemné dohady, či neláska s českými mnichy (v 
latinském originálu simultas) mohly pramenit spíše z jiných sporů, možná jim šlo 
třeba i o zasvěcení už tehdy existujícího kostelíka (spíše kaple), postaveného ještě 
před vznikem kláštera. Protože se vlastní chrám Panny Marie pro začínající klášter  
teprve stavěl, měl tento malý kostelík pro mnichy nesmírný význam. Šlo tedy 
možná i o to, komu bude zasvěcen – zda sv. Vojtěchovi nebo sv. Wolfgangovi.  
Až teprve po druhém, možná až třetím příchodu německých mnichů zpátky do 
Kladrub po roce 1130 došlo ke kompromisu, a starý kostelík byl nakonec zasvěcen 
Všem svatým. Ten však musel později, koncem 13. století, ustoupit přístavbě  
a prodloužení baziliky, tedy nynějšího chrámu. Místo zbořeného kostelíka vyrostla 
jen pár metrů od něho nová, honosná gotická kaple se stejným zasvěcením, tedy 
také Všech svatých, dnes už rovněž zbořená. 

Ani s těmi loupežníky to nebylo tak horké, i když v německých pověstech jsou 
pochopitelně zmiňováni již po založení kláštera a uváděno, že klášterní stráž (ta ale 
ještě tehdy nebyla), ubytovaná snad na dnešní Pozorce, měla za úkol před nimi 
chránit procházející poutníky. Spíše to však asi bylo vztaženo k výrokům 
zwiefaltenského opata Odalricha (Ulricha), který nechtěl misii mnichů do Čech 
poslat, prý kvůli „vrozené divokosti, nevázanosti mravů a barbarskosti tamního 
lidu“. Je konečně pravda, že křesťanská víra jen pomalu vytěsňovala v Čechách 
vžité pohanské zvyky prostého lidu. Lidé si tuto báchorku spojovali asi 
s loupežníky, kteří zřejmě pobývali v Jirenském lese, ale až v 15. a 16. století, kdy 
tudy vedla od Domažlic, Horšovského Týna a Zhoře kolem hájovny v Oboře (tzv. 
Burešovy hájenky) a Žďáru zemská cesta ke Lhotě a ke Stříbru, dále do Plzně, 
tehdy povinně odkloněná z Domažlic přes Stříbro a úmyslně probíhající mimo 
Kladruby i samotný klášter. Jméno Pozorka se poprvé objevuje v písemném 
záznamu v roce 1695 jako název hostince u řeky Úhlavky, který se jmenoval 
Gibacht (přeloženo do češtiny dávej pozor, nebo též hleď sebe), jenž měl ale  
i český název Na Vyskočilce. Celá dnešní Pozorka patřila však do katastru obce 
Ostrov a od dob Windischgrätzových se nazývala Schloßbezirk (zámecký okrsek), 
skutečný název Pozorka či Gibacht se začal používat až v polovině 19. století, kdy 
se stala samostatnou obcí.  

Také s Přimdou to bylo trochu jinak. Kronikář Kosmas napsal ve své kronice 
k roku 1121, kdy sám ještě žil, že „jacísi Němci vystavěli uvnitř hranic českých ve 
hvozdě, k němuž se jde přes ves Bělou, hrad na strmé skále“. Kníže Vladislav I. 
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nemeškal a se svou vojenskou družinou hrad napadl a prakticky beze ztrát se ho 
zmocnil. Obyvatele hradu ušetřil, když se za ně přimluvil jakýsi německý šlechtic, 
který hned poté k hradu přijel, snad to měl být Diepold II. z Vohburgu, správce tzv. 
Severní marky. Až donedávna se všeobecně udávalo, že tímto hradem byla Přimda, 
ale v poslední době přišli někteří odborníci (mimo jiné Nováček a Razím) 
s názorem, že zmíněný hrádek postavený Němci nestál na Přimdě, ale 7 km 
jihozápadně od Bělé nad Radbuzou, na vrcholu hory Velký Zvon, kudy opravdu 
tehdy vedla cesta od Kladrub přes Bělou k hranicím. O několik desítek let, za 
knížete Soběslava I., se pak začal budovat skutečně již na Přimdě pohraniční 
strážní hrad. 

 
Tolik tedy moje poznámky k začátkům kladrubského kláštera. Znova 

zdůrazňuji, že to není kritika scének, které jsme mohli vidět na letošních 
Benediktinských dnech. Ty se opět povedly a měly, jako obvykle, svůj půvab  
i poučení. A já, stejně jako třeba manželé Zdeněk a Naděžda Pokorných z Prahy, 
kteří v posledních letech ani jednou nevynechali příležitost, aby je zhlédli, se 
těšíme na ty příští v roce 2014. Ale přece jen mne mrzí, že už jsme několik let na 
Benediktinských dnech v Kladrubech nepřivítali převora břevnovského kláštera  
P. Petra Prokopa Siostrzonka OSB, který býval pravidelným hostem i aktivním 
účastníkem těchto tolik navštěvovaných a oblíbených aktivit v našem městě. 

         Jiří Čechura 
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36. ročník Kladrubského léta 
 

Auty obležená silnice od mostu až na skapeckou silnici, obě parkoviště  
u kláštera plná. Neklamné znamení, že opět začalo Kladrubské léto, oblíbený 
hudební festival staré hudby, letos již po šestatřicáté. Poslední červencovou sobotu 
předznamenává již dlouho panující, horké letní počasí. V příjemném prostředí 
kladrubského klášterního chrámu nabízí program Kladrubského léta první, již 
tradičně varhanní koncert. Jeho interpretem je letos mladý plzeňský varhaník Jan 
Doležel, který působí jako docent pro varhanní hru v německém Würzburgu. Zcela 
zaplněný klášterní kostel si vychutnává, díky širokému rozsahu zvukových barev 
fenomenálních barokních varhan, velebné tóny skladeb Johanna Sebastiana Bacha. 
Koncert je také součástí Mistrovských varhanních kurzů, konaných v městě Úterý 
občanským sdružením Bart. 

Také druhý koncert o týden později dokáže nadchnout přítomné diváky. Jak by 
ne! Žesťové hudební nástroje patřily vždycky, díky nádhernému a akusticky 
vyváženému prostranství chrámu, mezi lahůdky pro návštěvníky Kladrubského 
léta. Opouštíme chrámové prostory a v duchu nám stále znějí zvuky devítičlenného 
souboru Trubačů pražské hradní gardy pod vedením Františka Svejkovského, kteří 
se nám představili ve svých krásných barevných uniformách. 

Ani třetí koncert nezklamal. Komorní orchestr Atlantis z Prahy s dirigentem 
Vítězslavem Podrazilem není v Kladrubech neznámý. Jeho dirigent, který dlouhá 
léta vedl operní soubor plzeňských divadel, pak komorní soubor Camerata,  
či Collegium Musica Sacra a v současné době zmíněný Atlantis, byl pravidelným 
účastníkem kladrubského festivalu, především v devadesátých letech minulého 
století. Napočítal jsem, že tu tehdy uvedl 11 komorních koncertů! Letos se navíc 
s orchestrem představila mezosopranistka Pavla Švestková. 

A těšíme se jistě všichni na vystoupení houslového virtuosa Václava Hudečka 
se známým trumpetistou Miroslavem Laštovkou. Také oni oba, i když ne spolu, již 
v Kladrubech vystupovali. Tento závěrečný koncert ukončí letošní ročník 
Kladrubského léta, to se však stane až v rámci tradiční kladrubské poutě, což bude 
ovšem po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje. 

Nemohu se pochopitelně vyjadřovat ke kvalitě, ani k vlastní interpretaci 
předvedených skladeb. Nejsem odborníkem, jsem jen prostým návštěvníkem, stejně 
jako většina těch, kteří sem přicházejí nebo přijíždějí poslechnout si krásu staré 
hudby v prostředí, jež je k tomu doslova předurčeno. 

Když tak sedím ve ztichlých prostorách chrámu mezi stovkami spokojených 
posluchačů, maně mi vyvstane na mysli můj nedávný telefonní rozhovor se svým 
přítelem Vláďou Kořínkem z České Třebové. Kdo z těch pozorně naslouchajících 
asi ví, že to byl právě on, kdo přišel s myšlenkou pořádat tento nádherný festival. 
Vyprávěl mně, jak někdy v roce 1977, když byl ředitelem Kulturního střediska ve 
Stříbře, přemýšleli pracovníci střediska, jak překlenout kulturními pořady letní 
„okurkovou sezónu“. A pak přišli se šťastným nápadem – využít reprezentativních 
prostor kladrubského klášterního chrámu k pořádání Stříbrského hudebního léta, 
které se nazývá od roku 1993 Kladrubské léto. Našli tehdy pochopení jak na 
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odboru kultury ONV, tak v Okresním kulturním středisku v Tachově, které se pak 
značnou měrou podílelo na spolupráci, jak zajišťováním svozu, tak i na samotné 
organizaci koncertů. 

Vladislav Kořínek přijel několikrát ze svého nynějšího bydliště na zahajovací 
koncert Kladrubského léta. Jistě by sem jezdil nadále, kdyby tomu nestál v cestě 
jeho současný zdravotní stav, který mu to zatím nedovoluje. I tak je v duchu stále 
s námi, zajímá se nejen o průběh Kladrubského léta, ale i o dění v samotných 
Kladrubech. Rád vzpomíná na první ročníky festivalu, na varhanního Mistra 
Milana Šlechtu, na vynikající trubku Josefa Svejkovského, jehož syn účinkoval 
v Kladrubech i letos, i na další dirigenty, soubory a interprety. 

Tak tedy alespoň prostřednictvím této vzpomínky bych chtěl Vláďovi 
poděkovat za všechny ty ročníky Kladrubského léta jménem spokojených 
posluchačů, kteří se již 36 let, i jeho zásluhou, sjíždějí za kvalitní kulturou  
do Kladrub. 

Jiří Čechura 
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Kladrubské léto – poděkování 
 

Jméno Václav Hudeček je známo v Japonsku, Singapuru, New Yorku a teď už 
i v Kladrubech a to díky jeho hostování v rámci hudebního festivalu Kladrubské 
léto 2013. 

Koncert v podání pana Hudečka, Consortium Pragense a pana Miroslava 
Laštovky dne 17.8.2013  byl opravdovým uměleckým zážitkem. 

Hudba má tu moc, že tvoří most mezi různými světy. Zde nás přenesla z toho 
současného do minulosti, kde jsme se mohli setkat s pány Henrym Purcellem, 
Johanem Sebastianem Bachem, Josephem Haydnem a v přídavku jsme se potkali  
s velikánem české hudby Antonínem Dvořákem. 

Díky krásným prostorům lodi kladrubského kostela Nanebevzetí Panny Marie 
se skvělou akustikou se z koncertu stal krásný zážitek sobotního odpoledne. 
Za tímto celkem všech koncertů, které jsme mohli vidět, však stojí kolektiv lidí, 
kteří tomuto věnují mnoho práce a svého soukromí. Děkuji městu Kladrubům za 
jejich hudební počin a vytrvalost, protože hudby, krásné hudby  není nikdy dost.    
    

 Hana Štollová 
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Vyhodnocení 7. ročníku soutěže „O nejkrásnější okno 2013“ 
 

Dne 18.8.2013 byla na kladrubské pouti vyhodnocena soutěž  
„O nejkrásnější okno, balkon, terasu. Není jednoduché vybrat z takového počtu 
rozkvetlých domů vítěze, rok od roku je to těžší, v letošním roce byla situace 
ztížená nepřízní počasí, nicméně komise se rozhodnout musela a nakonec určila 
tyto vítěze: 

 

Kladruby –  
Martina ŠLAPÁKOVÁ a Josef ŠVARC, Zadní 355, Kladruby 
RodinaKELLEROVA, Sadová 291, Kladruby 
Hana a Josef KOUTSKÝCH, Sadová 292, Kladruby  
 
Pozorka –Milena a František PILÍKOVI, Pozorka 3, Kladruby 
 
Milevo –  Ivana a Jan REITMAIEROVI, Milevo E6 
 
Brod –     Olga a Jiří HOFMANOVI, Brod  19 
 
Láz –     Hana a Stanislav ŠRŮTOVI, Láz  8 
 
Vrbice –   Marie  a Josef KRÝSLOVI, Vrbice 11    
  
Tuněchody –  Jana a Miroslav MATOUŠKOVI,  Tuněchody 30 
 
Ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří  zdobí své domy,  balkony,  terasy,  
okna či předzahrádky a zlepšují tím nejen životní prostředí sobě i ostatním.   

         Redakce     
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Zveme Vás:  
 
„DIDGERIDOO v klášte ře“ 

Ondřej SMEYKAL – didgeridoo 

Bear LOVE - gongy, zvony, tibetské mísy 

5. září 2013 od 19.00 

 v kladrubském klášteře  
Vstupné pro 150 Kč. 

 
 
 
 

 
DIVADELNÍ  ROK  2013 – 9. ročník přehlídky divadelních souborů 

 

SIMONA STAŠOVÁ   &  OLD ŘICH VÍZNER 
„ŘÍMSKÉ NOCI“  

30. září 2013 
od 19.00 v sále kulturního domu v Kladrubech. 
Slavná italská herečka Anna Magnani a americký dramatik  

Tennessee Williams a jejich životní příběh. 
Jedinečné a brilantní herecké výkony Simony Stašové a Oldřicha Víznera, přitažlivý 
děj plný silných emocí a vášní, smíchu a pláče, nezkrotného temperamentu a velkých 

zvratů, to všechno jsou „Římské noci“. 
Tento pravdivý příběh vám určitě rozproudí krev v žilách a ještě dlouho  

po představení bude ve vás žít. 
Cena vstupenky 200 Kč. Předprodej zahájen. 
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Město Kladruby, ZO Českého svazu včelařů Kladruby a NPÚ Plzeň Klášter 

Kladruby  
Vás zvou na 

 

 „ 13. SLAVNOSTI VÍNA 
a MEDU“  
 7. září 2013  

od 14.00 na nádvoří kláštera 
v Kladrubech  

…prodej vín, medoviny, medu, výrobků 
z medu, perníků, ukázky zdobení 

perníčků, včelařská výstava… 

 

 

Celé odpoledne hraje CIMBÁLOVÁ MUZIKA 

VERBUŇK Z PRUŠÁNEK  
U HODONÍNA. 

Příjemné odpoledne s muzikou a programem. 
 

 
 
 
 

„MEMORIÁL VOJTY ŠRÁMKA- 7.ro čník“ 
14. září 2013 

Pořádá Střelecký klub Kladruby  
Prezentace : 9.00 hodin, zahájení 10:00 hodin. 
Kategorie : mladší děti, starší děti, ženy, muži. 

Startovné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč  
Občerstvení zajištěno!! 
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„110. VÍTÁNÍ  OB ČÁNKŮ“ 
 

 v sobotu 14. září 2013  
    v 16.00 hodin 

           v obřadní síni Městského úřadu   
                      v Kladrubech  
 
 
 

 

 

„KLADRUBSKÁ 10“   
  28. září 2013 
v 10.30 u ZŠ 

tradiční turistický pochod do okolí 
Kladrub se setkáním s turisty z 

 Hněvnic, Kostelce  
a  Stříbra. Letos v Kladrubech. 

 
 
 
 

 „ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
PRO SENIORY  

s Pavlínou Filipovskou“  
4. října 2013 

od 16.00 v sále kulturního domu  
v Kladrubech 

…i s občerstvením… 
Žádáme seniory z Mileva, Brodu, Tuněchod, Vrbice, Lázu a Pozorky,  

aby nahlásili požadavek na zajištění dopravy na tuto akci,  
a to do 4.10. 2013 do 12.00 hodin. 
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„HUBERTOVA 

JÍZDA“ 
(pro děti) 

5. října 2013 od 
13.00 

areál Pony farm 
Kladruby 

 
 

 
 
 

„HUBERTOVA JÍZDA“ 
(pro dospělé) 

12. října 2013 od 13.00 
areál Pony farm Kladruby 

 
 

 
Akce připravované v měsíci listopadu a prosinci   2013 

     9.11.2013 Martinská slavnost 
 9.11.2013 Myslivecká zábava Brod  
16.11.2013  BigBeatový večer   
29.11.2013 Klubový večer                               
  7.12.2013 Mikulášský trh                    
  8.12.2013 Lampionový průvod se zpěvem koled u vánočního stromku            
12.12.2013 Chodějí Lucie, chodějí…               
20.12.2013 Vánoční koncert                        
21.12.2013 Vánoční besídka na Pony farm 
24.12.2013 Mše svatá 
26.12.2013 Mše svatá 
26.12.2013 Oživený betlém 
       Eva Pomyjová 

 30

 
Blahopřejeme     
 

V měsíci září a říjnu 2013 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané: 

 

Září :     Říjen: 

Vlachová Dana    Rosenbergerová Miloslava 

Kajerová Marcela   Florián Ladislav 

Kovařík Miroslav   Božíková Irena 

Škoulová Marcela  (Brod)  Heřman Václav 

Krýslová Marie  (Vrbice)   Koutská Anna 

Čepičan Václav 

 

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly  
a tělesné i duševní svěžesti.           

Městský úřad Kladruby       

Sbor pro občanské záležitosti 
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Pouťová 
 

 
Nezbylo ani prášku po pouti 
a byla zase krásná, věřte mi  
ba, také kokrhali kohouti 

nu, bylo zase krásně na zemi. 
 

Co atrakcí a chovatelských výstav 
na Staré poště fotek přístav 
a na náměstí hudba zněla, 

když evergreeny vymýšlela.  
 

V klášterním chrámě housle zněly 
lidem se krásou duše chvěly, 
když Vašek Hudeček tu hrál 
mistr nad mistry, houslí král. 

 
Druhý den v chrámě je mše svatá 

je důstojná a rozevlátá 
tím pouti dokonáno jest 

 a vrať se cestou z prašných cest. 
 

Koláčů, vína plné stoly 
i vzpomínka už skoro bolí 

tak sbohem, pouti, nastal čas 
za rok se vrátíš zpátky zas. 

 

Blanka Krýslová  
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SPORT 
 
Kladrubský fotbal se vrací 

 
Po roční odmlce se do soutěžních zápasů zapojí opět i naši fotbalisté, a to ve  

IV. třídě, skupina C. Soupiska týmu v současné době čítá cca 30 hráčů, což lze 
považovat za výbornou zprávu, zejména s ohledem na problémy s nedostatkem 
hráčů v poslední sezóně. Kádr mužstva by měl tvořit mix starších zkušených hráčů 
(T. Kasl, J. Pospíchal, P. Hilf, J. Havránek, P. Józa, R. Duspiva, J. Šrámek,  
P. Kadlec, R. Kaiser, M. Liška, P. Krejčí, L. Kurš) a mladíků (např. O. Turek,  
Š. Perďoch, M. Havránek. Z. Palma). 

Po organizační stránce s vedením a trénováním týmu pomáhají L. Žižka, 
J. Jamriška a S. Kostka. V současné době dochází k posledním úpravám hřiště  
a kabin, za odvedenou práci a pomoc je třeba poděkovat zejména R. Kuvíkovi,  
R. Kertysovi, R. Budínovi a J. Rytířovi.  
 
Termíny zápasů podzimní části soutěže: 
Vranov  – Kladruby  31.8  17.00 hod. 
Kladruby – Zhoř   08.9  17.00 hod. 
Kokašice – Kladruby   15.9  14.00 hod. 
Kladruby – Holostřevy  22.9  16.30 hod. 
H. Kozolupy – Kladruby   29.9  15.00 hod. 
Kladruby – Vranov   06.10  16.00 hod. 
Zhoř  – Kladruby   13.10  14.00 hod. 
Kladruby – Kokašice  20.10  15.30 hod. 
Holostřevy – Kladruby   27.10  14.30 hod. 
Kladruby – H. Kozolupy  03.11  14.00 hod. 
 
 

Daniel Petráň 
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14. ročník Kladrubské desítky je za dveřmi… 
V sobotu 28.9.2013 se opět rozejdou tradiční pochody z Kladrub, ze 

Stříbra, z Kostelce a z Hněvnic pod společným názvem „4 v 1“. Náš 

pochod – tzv. Kladrubská 
desítka – bude již čtrnáctým pokračováním již zmíněné turistické tradice. A navíc 
máme tu čest přivítat účastníky všech pochodů u nás v Kladrubech. I proto trasa 
letošní Kladrubské desítky povede kolem našeho města a bude mít cíl na náměstí 
v Kladrubech. A nyní k organizaci. Sejdeme se jako obvykle v sobotu 28. září v půl 
jedenácté u školy a poté vyrazíme na desetikilometrovou procházku. V cíli nás pak 
budou čekat kolegové z již zmíněných měst a obcí a také malé občerstvení. 
Doufejme, že i za cenu finančního krachu MÚ Kladruby a TJ Sokol (ti se totiž letos 
podílejí nejen na organizaci, ale i na finančním zajištění celé akce) se sejdeme 
v hojném počtu, pokecáme a popijeme a že všem bude u nás dobře.  

Takže – ahoj v Kladrubech a přejme si navzájem pohodu, počasí a dobrou 
náladu. 

Vladimír Junek  
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Informace z atletiky 
 

Tomáš Jaša stříbrný v ČR  
         Dva závody s různým průběhem i koncem absolvoval Tomáš Jaša na 
mistrovství republiky dospělých v Táboře. V sobotu 15.června startoval v běhu na 
3 000 m překážek s velkými ambicemi. Zároveň také s obavami z velkého horka, 
které mu již v minulosti přineslo špatné výkony. Naneštěstí se realizovala druhá 
varianta. První kilometr ještě běžel v plánovaném čase, potom však postupně 
zpomaloval a doběhl na slušném 8. místě, ale ve špatném čase 9:36,38 min. O 
obtížnosti závodu svědčí i skutečnost, že nedoběhli 4 závodníci a ostatní také 
v průměrných časech. 
        S trenérem se dlouho rozmýšleli, zda bude startovat v neděli v běhu na 
5 000m. Nakonec se domluvili, že bude dobré závod absolvovat třeba jen jako  
vyzkoušení jiného způsobu závodění ve vedrech, než byl běh na 3 km překážek. 
Tou variantou byl pomalejší začátek bez ohledu na běh soupeřů a postupné 
zrychlování. Jaša ani trenér nečekali extra výsledek, jen zkoušku. Tomáš běžel tak, 
jak bylo domluveno. Svým tempem na konci závodního pole se  postupně jeho 
organizmus přizpůsoboval horku. Běželo se mu dobře, přesto nechtěl riskovat a jen 
pomalu se dostával dopředu. V čele běžel jasný favorit Lukáš Kourek, s ním 
nemohl Jaša soupeřit. Zaměřil se na ostatní soupeře na předních místech. Po 
dostižení skupiny běžící před ním zjistil, že mu tempo nedělá potíže a dostal se na 
2. místo. Bez problémů odrazil útok soupeřů a s bezpečným náskokem si doběhl 
pro první velkou medaili v kategorii dospělých. Měla hodnotu stříbrnou za 2. místo 
a čas 14:56, 03 min. Za svůj výkon si zaslouží uznání. 

  
         Vladislav 

Moravec 
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Víte, že … 
 
…byl zahájen předprodej lístků na divadelní představení Římské noci, které 
v pondělí 30.9.2013 sehraje v kladrubském kulturním domě Simona Stašová  
a Oldřich Vízner. Cena vstupenky je 200 Kč. 
 
… si můžete na Městském  úřadě v Kladrubech koupit kladrubský kalendář na 
rok 2014 za cenu 80 Kč. Kalendář je stolní a jsou v něm uvedeny plánované akce 
v Kladrubech v roce 2014. 
 
…Kladrubskou poutí prošlo za celý víkend cca  2.500 návštěvníků… 
 
…hudební festival Kladrubské léto letos proběhl s velkým úspěchem  
a spokojenost s jednotlivými koncerty vyjádřilo na 1.100 posluchačů … 
 
… v Mateřské škole v Kladrubech byla provedena rekonstrukce spojovací 
chodby… 
 
…v Základní škole v Kladrubech byla provedena rekonstrukce kuchyně a také 
byla provedena výměna oken… 

 
… oživené prohlídky Benediktinské dny v kladrubském klášteře vidělo 1.101 
návštěvníků… 
 
…poděkování patří panu Janu Šedivému za bezplatnou opravu stolů a lavic 
v pohostinství U Sládka v Brodu… 
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 Placená inzerce: 
 
 

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE 
 

 /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ 
 
 trasa č.3 Tachovská 
 
•••• 15h Svojšín /u Smíšeného zboží/  
•••• 16h Kladruby u Stříbra/náměstí-před MěÚ/ 
•••• 16,30 Heřmanova Huť /před nákup.střediskem/ 
   
Prodej 5.9.2013 
 
Kuřice černé, červené  stáří:  12-18týd. cena:120-180,-Kč 
Chovní kohoutci     12-18týd.          120-180,-Kč  
Slepice ve snášce                   100,-Kč  
 !Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky! 
   

Drůbež prosím OBJEDNÁVEJTE  na adrese:  
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 

tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! 
gallusextra@centrum.cz 
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Město Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje,  

si vyhrazuje právo odmítnout, a to bez udání důvodu,  
zaslané příspěvky. 

 


